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Slutgiltig föredragningslista 
Sammanträde 6 med GFS styrelse ² 2021/2022 
 
Tid:  10 mars 2022, 09:00 (beräknad sluttid 12:00)  
Plats: Kungsgatan 11 
Närvarande: Jack Vahnberg, Göteborgs Förenade Studentkårer 
  Avan Mirkhan, Göteborgs Förenade Studentkårer 
  Jonathan Sjölander, Göteborgs Förenade Studentkårer 
  Karin Sollenby, Handelshögskolans i Göteborg Studentkår 
  Lovisa Eriksson, Chalmers Studentkår 
  Elina Falsafi Tonekaboni, Sahlgrenska akademins Studentkår 
   

Preliminärer (§§ 1) 
§1.1. Mötets öppnande 

  Mötet förklaras öppnat 09:03   

§1.2. Val av mötesfunktionärer 
  Presidiet föreslår: 
  Jack Vahnberg till mötesordförande 
  Avan Mirkhan till mötessekreterare 
  Karin Sollenby till justerare 
  Elina Falsafi Tonekaboni till justerare 
 
  Styrelsen beslutar 
  att välja  
  Jack Vahnberg till mötesordförande 
  Avan Mirkhan till mötessekreterare 
  Karin Sollenby till justerare 
  Elina Falsafi Tonekaboni till justerare 
    

§1.3. Godkännande av föredragningslista 
 Presidiet föreslår 
 att godkänna mötets föredragningslista 
 
 Styrelsen beslutar 
 att godkänna mötets föredragningslista 
 

§1.4. Föregående mötesprotokoll  Bilaga 1 
  Presidiet föreslår 
  att godkänna mötets föredragningslista och lägga den till handlingarna  

§1.5. Mötets offentlighet 
  Styrelsen anser mötet offentligt 
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§1.6. Mötets beslutsmässighet 
  Mötet anses beslutsmässigt 
 

Rapporter (§§ 2) 
§2.1. Rapport från GFS presidium Föredragande: Jonathan Sjölander 

   
  Studentforum: Studentforum 3 genomfördes online, först med tema 
Kollektivtrafiknämnden i VGR och sedan med Socialförvaltningen i Göteborg 
angående studenters psykiska hälsa. Från självaste mötet inledde vi en första 
kontakt med Kollektivtrafiknämnden, där en bokad uppföljning fylldes med 
diskussioner om studentinflytande, återkommande besök på Studentforum och att 
GFS kan fungerar som remissinstans till nämnden. Från socialförvaltningen fick vi i 
uppdrag att hitta studentrepresentanter till en arbetsgrupp avseende psykisk hälsa 
hos studenter.  
  GBG7000+: Ett panelsamtal kommer hållas 10:e mars. Politiker kommer 
att delta tillsammans med studentbostadsbyggherrar och studentrepresentanter från 
kårerna, med underlag från Frihamndagarnas paneldebatt som GFS arrangerade. 
  Studentsamordnare: är utredningen färdig och ska dras igenom på 
Studentforum 4. Ingen vidare uppföljning kommer att göras på frågan gällande 
anställningen för en studentsamordnare på staden utan fokus kommer ligga mer på 
de teman som pratades igenom på beredningsmötet till Studentforum 4. 
  Nya utlänningslagen: En manifestation i form av en fredlig demonstration 
mot den nya utlänningslagen hölls 26:e februari. Bra väder med god närvaro av 
många doktorander och forskare från GU och Chalmers.  
  Framöver: Ett nytt GFS presidium kommer att rekryteras. GBG7000+ 
kommer att hålla ett till beredningsmöte, samt kommer högskolornas rektorer delta 
på en avrapportering under juni. GFS Presidium har även tagit upp frågan kring 
serveringstillståndet i staden, då riktlinjer för dessa har ändrats. Prognosen för de 
nya riktlinjerna verkar inte bli godkända av Kommunfullmäktige. Status just nu är 
att kontakta tjänstemän på Studentforum. GFS har även skrivit en debattartikel 
tillsammans med SFS gällande psykisk ohälsa och ojämlikheten runtom i landet 
som kommer att publiceras. GFS kommer även försöka få in mer studentinflytande 
i Kollektivtrafiknämnden. 
 

§2.2. Presidiebeslut ej föreliggande 
   
  - 
 

§2.3. Rapport från kårerna Föredragande: respektive kår 
   
  HHGS: Jobbar med Verksamhetsplanen. Jobbar i dagsläget med att 
etablera kontakten med högskolan (campusservice osv.). Fokus har även varit på ett 
av bolagen. Evenemangsansvarig har jobbat med Valborg tillsammans med SAKS. 
Karin har varit på konferens med andra Handelskårer. Utbildningsbevakning har 
också gått bra. 
  Chalmers: Väljer in efterträdare om drygt 3 veckor. Arrangerar 
suicidpreventionsutbildningar i slutet av mars. Arbetar också med den preliminära 
verksamhetsplanen; en punkt handlar om att förändra den interna strukturen för att 
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minska arbetsbelastningen. Det kommer arras pubrunda snart. Cortége om cirka en 
månad, med strax över 1500 deltagare. Ny sektion på Chalmers: Globala System, 
GS. Jobbar med studenter som är oroliga för krigsläget i östra Europa. Lovisa och 
Fred har pratat om hur deras framtida GFS deltagande ser ut; de skiftar ledamot 
och suppleant. Nästa diskussionsworkshopsunderlag kommer kanske idag. 
  SAKS: Jobbar med rekrytering av ny styrelse; samtliga poster är nästan 
tillsatta förutom Kårordförande. Planerar Vårbalen och kårens pris (Sahlgrenen) där 
de jobbar med nomineringar. Utbildningsbevakning; fokus på studentens 
arbetsmiljö med bland annat digitalisering ² majoriteten av studenter föredrar att 
vara på campus med visst inslag av digitalisering. Planerar inför 
diplomeringsceremonin. Arbetet inom styrgruppen till Sahlgrenska Life fortlöper. 
 

§2.4. Övriga rapporter:  

  Utvärdering av tre presidialer  Föredragande: Arbetsgruppen 
 
  Många om och men sett till hur den ideala strukturen kan se ut. Väldigt 
individuellt till hur ett presidium kan se ut och jobba sinsemellan. Svårt att veta hur 
det funkar med 3 presidialer. Det bästa alternativet står skrivet i rapporten. Väldigt 
likt till hur det såg ut för förra året. Beroende på struktur, kan det behövas att höja 
medlemsavgiften.   

Beslutsärenden (§§3) 
§3.1. Val av representanter till arbetsgrupp för 

   studenters psykiska hälsa   Bilaga 2 
  (Frågan behandlas efter §3.3, 09:50) 
 
  Punkten bordläggs. 
 

§3.2. Fastställande av tidsplan och kravprofil för rekrytering  Bilaga 3²4 
  (Punkten behandlas först, 9:38) 
 
  Tidsplan: Förslagsvis ganska bred. 170322 öppnar ansökningar, 290422 
stänger ansökningar. GFS tänker arrangera Rekryteringspub och där presidiet pratar 
om vad GFS gör, det politiska arbetet som bedrivs med mera. Intervjuer kommer 
förslagsvis att hållas 020522²080522. Nominering ska in senast 120522. 
Kravprofilen finns bifogat i handlingarna. Styrelsen är nöjda med utformningen av 
kravprofilen. 
 
  Styrelsen beslutar 
  att Kravprofilen och tidsplanen godkänns och antas. 
 

§3.3. Val av valberedning (3²4 representanter) 
  (Behandlas efter §3.2, 9.45) 
 
  Styrelsen beslutar 
  att Valberedningen består av HHGS, SAKS och ChS. 
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§3.4. Ägandeskap: Akademiska spelen  Bilaga 5 
  (Behandlas efter §3.1, 9.52) 
   
  Styrelsen beslutar 
  att ägandeskapet av Akademiska Spelen inte ska ligga under GFS. 
  Styrelsen anser 
  att ägandeskapet av Akademiska Spelen bör ligga hos GSF AB.  
  Styrelsen anser 
  att Styrgruppen bör representeras av minst en (1) medlem från GFS  
  styrelse 

Paus 
  09:57 ² 10:13 

Diskussionsärenden (§§ 4) 
§4.1. Inför studentforum 4  Bilaga 6 

   
  Temaområdena är rätt prioriterade enligt styrelsen. 
 

Övrigt (§§ 5) 
§ 5.1 Övriga frågor 

  Mikael Gyllenhammar behandlar ämnet Vårdcentralen för studenter: 
Ambitionen var att starta upp det i hösten, vilket inte kommer bli av. Anledningen 
ligger primärt kring budget och ekonomi. Samtliga högskolor är informerade gällande 
lokaliseringen av VC. I maj kommer det hållas en större workshop tillsammans med 
Sahlgrenska, GU, Chalmers och studentgrupper samt beslutsfattare. Centrum för hälsa, 
vård och utveckling kommer också delta. Gällande var VC kan ligga: närheten är viktigt 
och bör kanske ligga nära Chalmers, Sahlgrenska och de olika GU campusområdena. 
Det finns även tankar om att göra den primärt digital. 
 
  Mikael behandlar ämnet Fysiken: De negativa, ekonomiska trenderna från 
COVID-19/restriktionerna vänder och nya VD-paret blir mer bekväma i sina roller. 
Fysiken Lindholmen kommer läggas ner. Sisjön/Partille kommer inte bedrivas av 
Fysiken och kommer köpas loss i framtiden. 
Huvudägarna har velat utveckla en kårapp och använda basplattformen från Fysikens 
app till Chalmers. Eventuellt skulle det kunna utvecklas till andra studentkårer, med ett 
separat bolag från Fysiken. JM och Okidoki har fått markanvisningar att bygga 
studentbostäder bredvid Fysiken men får just nu bygga på hälften av marken, vilket 
byggherrarna inte är nöjda med. 
 

  Vår Kick-Off - 21 mars 

§ 5.2 Kommande möte 
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  Nästa styrelsemöte, STYM 7, kommer vara 14:e april. Vi kommer att gå 
igenom intervjumallen för rekryteringen av presidiet, gå igenom det ekonomiska läget 
med revisorn där vi kommer behandla bland annat budgeten. 
 
§ 5.3 Mötesutvärdering 
   
  Elina: Mysigt att få komma till Chalmers. Nöjd med mötet! 
  Lovisa: Mycket bättre att få vara här än digitalt. 
  Karin: Kul att få träffa alla som är här. Hoppas att jag får se fler. 
  Avan: Supernöjd! Kort, koncist och glädjande att kunna se alla igen. 
 
§ 5.4 Mötets avslutande 
 
  Mötet förklaras avslutat 11:00 
 
Göteborg, 22 mars 2022 
 
 
Jack Vahnberg, GFS 
Mötesordförande 

 Avan Mirkhan, GFS 
Mötessekreterare 
 

 
 

  
 

Karin Sollenby, HHGS 
Justerare 

 Elina Falsafi Tonekaboni, SAKS  
Justerare 

 

app


